
LUKIOIDEN KEHITTYVÄ JA SÄHKÖISTYVÄ 
ARVIOINTIKULTTUURI

– ARVIOINTI AKTIIVISEN JA TAVOITTEELLISEN OPPIMISEN TUKENA

TURKU
Lähipäivät: 31.1.2017, 28.2.2017 ja 19.4.2017

Scandic Julia, Eerikinkatu 4, Turku

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Koulutuksen arviointikeskus (OKL, HY) järjestävät Lukioiden kehittyvä 
ja sähköistyvä arviointikulttuuri –täydennyskoulutuskurssin (5 op) yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. 

Kurssin tavoitteena on tarjota tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa 
arviointiosaamisen eri osa-alueita. Kurssilla avataan arvioinnin käsitteitä ja teorioita monipuolisesti käytännön 
esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten harjoitteiden kautta. Kurssi koostuu kolmesta lähiopetuspäivästä 
18h (3 x 6h), joiden aikana tehdään pari- ja pienryhmätehtäviä sekä oheismateriaalista ja pienistä etäharjoitteista 
omien arviointikäytänteiden kehittämiseksi. Kurssilla käytetään Helsingin yliopiston Moodle-oppimisympäristöä. 

Kurssiin sisältyy 3 lähiopetuspäivää:
1. Teoriasta käytäntöön, Itse- ja vertaisarviointi, aktiivinen ja tavoitteellinen opiskelija
2. Monipuolinen oppimisen ja osaamisen arviointi erilaisissa sähköisissä ympäristöissä, 

           sähköisen yo-kokeen uudet tehtävätyypit
3. Arviointi ja palaute oppimaan oppimisen ja osaamisen kehittämisessä, 
 lukio-oppimisen tavoitteet osana koulutusjatkumoa

Kurssi on suunniteltu lukio-opettajille ja kurssille otetaan 40 opettajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi on 
kokonaisuus, joten varmistathan jo ennen ilmoittautumista, että pystyt osallistumaan kaikkiin tapaamiskertoihin. 
Ilmoittautuminen alkaa 15.9.2016 klo 9:00. 

Kurssi on osallistujille maksuton Opetushallituksen tukema täydennyskoulutus. Osallistujat vastaavat itse sijais-, 
matka-, majoitus-, ruokailu- sekä mahdollisista muista kuluista. Koulutukset ovat avoimia myös sidosryhmien edustajille.

Kurssin johtajana toimii Prof. Jari Lavonen, Opettajankoulutuslaitos, HY ja kouluttajina toimivat Lauri Hellsten, 
Espoon yhteislyseon lukio; Risto Hotulainen / Koulutuksen arviointikeskus, Opettajankoulutuslaitos, HY; Pekka 
Peura, Martinlaakson lukio & Marja Tamm, Helsingin kielilukio / Opettajankoulutuslaitos, HY.

Lisätietoja: Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi, 040-545 2927

TERVETULOA MUKAAN!
blogs.helsinki.fi/lukioarviointi

HELSINGIN YLIOPISTO 
OPETTAJANKOULUTUSLAITOS 

blogs.helsinki.fi/lukioarviointi
http://www.helsinki.fi/okl/
http://www.helsinki.fi/cea/
https://www.avi.fi/web/avi/avi-lounais-suomi
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KURSSIOHJELMA / TURKU 
Scandic Julia, Eerikinkatu 4, Turku 

Ennakkotehtävä: Kirjaudu Moodleen, kun saat HY-kevyttunnuksesi ja vastaa ennakkokyselyyn.

KOULUTUSPÄIVÄ 1: TI 31.1.2017, ITSE- JA VERTAISARVIOINTI, AKTIIVINEN JA TAVOITTEELLINEN OPISKELIJA
Kouluttajat: Pekka Peura & Marja Tamm

 9:00–10:00 Ilmoittautuminen                    ja                   aamukahvit
  10:00–10:45  Kurssin avaus: Arviointi osana oppimisprosessia, kurssilaisten esittelyt ja odotukset kurssilta 
  10:45-12:00  Arviointia teoriasta ja tutkimustiedosta käytäntöön 

• Arvioinnin teoriaa ja käsitteiden määrittelyä
• Tulevaisuuden avaintaidot ja tulevaisuuden työelämätaidot arvioinnin kontekstissa
• Itsearviointi, vertaisarviointi, itseohjautuvuus, osallisuus ja yhteistyö

  12:00-13:00  Lounas (omakustanteinen) 
  13:00-13:45 Edellinen aihe jatkuu (käytännön harjoitteita ja teoriaa)
 13:45-14:00  Tauko 

  14:00-15:30  Aktiivinen ja tavoitteellinen opiskelija
• Tavoitteet eri näkökulmista: OPS, opettaja, opiskelija & yhteiskunta
• Arvioinnin ja ylioppilastutkinnon ohjaava vaikutus (tutkimusta)

  15:30-16:00  Päivän koonti ja etätehtävien pohjustus

Etätehtävä 1 ja 2
1. Itse- ja vertaisarvioinnin hyödyntäminen omassa opetuksessa (pieni käytännön harjoitus opiskelijoiden kanssa + lyhyt pohdinta)
2.  Kurssiarvioinnin kokonaiskuva (1 kurssi)

KOULUTUSPÄIVÄ 2: TI 28.2.2017, OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI ERILAISISSA SÄHKÖISISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ
Kouluttajat: Lauri Hellsten & Marja Tamm

 9:00-10:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit
  10:00-10:45  Etätehtävän purkukooste ja keskustelu
  10:45-12:00  Monipuolinen oppimisen ja osaamisen arviointi erilaisissa sähköisissä ympäristöissä

• Yhteiskunnan, korkeakoulujen ja työelämän teknologistuminen
• Millaisia tieto- ja viestintäteknologian taitoja opiskelijat tarvitsevat tulevaisuudessa?
• Erilaiset sähköiset oppimisalustat ja ohjelmistot arvioinnin tukena
• Tutkimustietoa TVT:n opetus- ja arviointikäytöstä

  12:00-13:00  Lounas (omakustanteinen)
  13:00-13:45  Sähköisen yo-kokeen rakenne ja uudet tehtävätyypit

• Uusien sähköisten tehtävätyyppien mahdollisuudet ja haasteet (käytännön harjoituksia pari-/ryhmätyönä)
• Abitti ohjelmistojen hyödyntäminen eri oppiaineissa, sähköiset pikkukokeet/testit, sähköinen itse- ja

vertaisarviointi, sähköiset tiedonjakamisen ja yhteistyön välineet
 14:15-14:30 Tauko

  14:30-15:30  Edellinen aihe jatkuu (käytännön harjoitteita, lisää teoriaa) 
  15:30-16:00  Päivän koonti ja etätehtävien pohjustus

Etätehtävä 3 ja 4
3.   Abitti-koe tai muu sähköinen koe omassa opetuksessa (pieni käytännön harjoitus opiskelijoiden kanssa + lyhyt pohdinta)
4. Sähköinen opetus & sähköinen arviointi (lyhyt pohdinta)

KOULUTUSPÄIVÄ 3: KE 19.4.2017, ARVIOINTI JA PALAUTE OPPIMAAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ 
Kouluttajat: Risto Hotulainen & Marja Tamm

 9:00-10:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit
  10:00-10:30  Etätehtävän purkukooste ja keskustelu 
  10:30-12:00  Oppimaan oppimisen ja oppimisprosessin tukeminen arvioinnilla

• Oppimaan oppimisen määrittely ja arviointi
• Oman oppimaan oppimisen pohtiminen osana ammatillista kehittymistä
• Oppimisprosessien tukeminen ja erilaisten oppimisstrategioiden käyttöön ohjaaminen
• Arvioinnin vaikutus opiskelijan motivaatiotekijöihin

 12:00-13:00 Lounas (omakustanteinen)
  13:00-13:45 Edellinen aihe jatkuu (käytännön harjoitteita, lisää teoriaa)
 13:45-14:00 Tauko

  14:00-15:00 Arvosanojen ja ylioppilastutkinnon yhteismitallisuus ja näiden yhteys tuleviin opintoihin
  15:00-16:00 Kurssin koonti, palautekeskustelu ja jälkitehtävän pohjustus. 

Etätehtävä 5
5. Kurssipalaute ja oman arvioinnin kehittyminen

Kurssilla käytettävät oheismateriaalit ja linkit löydät kurssin verkkosivuilta ja Moodlesta. 

blogs.helsinki.fi/lukioarviointi 

HELSINGIN YLIOPISTO 
OPETTAJANKOULUTUSLAITOS 

blogs.helsinki.fi/lukioarviointi
http://www.helsinki.fi/okl/
http://www.helsinki.fi/okl/
https://www.avi.fi/web/avi/avi-lounais-suomi
www.oph.fi



